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ABSTRAK
Perkembangan aht analisis hematologi begitu pesat dalam seperempat abad terakhir.
Setiap perusahaan berlomba dalam memperbaiki metode pengukuran sehingga hbih tepat
dahm mengidentifikasi suail sel Sejauh ini prinsip metode pengukuran dapat dibedalan
sebagai berikut pengukuran impedansi, frekuensi tinggi, deteksi pencaran pada beberapa
sudut dan &teksi fluoresensi mehlui sitometri, Metode ini terdapat pada aht dapat secaia
tunq8al mauPun gabungan. Tidak ada satr: ahtyang mengakomodir setiap kemajuanteknologi
dalam menghitung dan mengidentifikasi eritosil, ieukosit, trombosit dan indeksny, ruc"r,
hngkap' Setiap aht hematologi menawarkan parameter andalan tertentu. Pemilihan alat
tentunya disesuaikan dengan urgensi kebutuhan dan kondisi hboratorium, sebab pada
prinsipn;.a kitr harus memilih dari sekian banyak alat dengan kelebihan masing-masing
yang ditawarkan. Sahh sahr yang menjadi pertimbangan adalah sistemflaggingyang sensitif,
sehingga dapat menekan semalsimal mufigkin jumlah review manual Pemilihan alat secara

umum perlu memperhatikan koritrol kualitas, sistem teknologi, kehandalan alag

pemeliharaan, volume dan kemudahan analisis sampel throughpu! fasilitas perbaikan,
dukungan teknisi, ketersediaan suku cadang, ftagging, jumlah review, bahan lain yang

berpengaruh, Iinearitas dan reagen per tes.

Kata kunci: Metode pengukuran, pemilihan alat, aht analisis hematologi

Pemeriksaan darah lengkap dan hitung jenis leukosit merupakan tulang punggung
pemeriksaan yang membantu dokter umum dan spesialis mengetahui suatu telainanltau

penyakig seperti anemia, penyakit akut atau kronik, leukemia dan banyak lagi. oleh

karenanya penting untuk-memberikan hasil pemeriksaan yang benar, Untuk itu dipirtukan

alat yang mampu memberikan presisi dan akurasi ying uait. Dalam kurun waktu
seperempat abad terakhiC perkembangan pembuatan aht analisis hematologi (hematotogy
analyzer) tehh begitu ma ju, Muhi dari metode manual hingga metode yang m"nggrbungkln
flow sitometri, robotik dan sistem teknologi terkini. Perkem-Sangan ini meliputi p"e-nambihan
parameter batu hingga teknologi yang termutakhir,l
Otomatisasi di bidang hematologi telah dimulai sejak Iebih 40 tahun lalu. Berbagai
instrumen otomatis telah-menawarkan keunggulan masing-masirig. Beberapa instrum-en
mengandalkan kelebihan dahm mendeteksi hlast dan kemampuan fenggolongan jenis leukemia, pemisahan jenis bukosit secara lebih spesifik, beberapi dianaranla meirgunggulkan
kebbihan dalam deteksi dan analisis retikulosi! phteht imatur ataupun keunggulan teknologi
dalam mendeteksi phtelet sehingga dapat dibedakan dengan eritosit yang Uirukuran keO-L
Berdasarkan teknologi yang digunakan, pada prinsipnya iara pengukuran dapat dibedakan
berikut pengukuran impedansi, pengukuran frekuensi tinggi, scatter pada berbagai

sebagai

sudut deteksl fluoresensi mehlui cytomety.L2
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Hemoglobln, Hematokrlt, Hihrnl

Pengukuran

Metode penghitungan RBC otot

Impedansi

berkembang menjadi teknik light

,

Teknik impedansi (prinsip Coulter) merdpakan prinsip aht hematologi otomatis yang
pertama kali diperkenalkan. Metode ini berdasarkan pengukuran perubahan resistensi
selama sel melewati celah kecil diantara 2 ebktroda. Sifat sel mempunyai konduktivitas
Iebih rendah dibandingkan diluent lmpuls listrik yang dihasilkan sebanding dengan volume sel Jumlah impuls dari semua sel dievaluasi dengan histogram berdasarkan ukuran

menggunakan hrutan di dahm kama
bereaksi dengan hemoblobin membt
kuvet terpisah dan dibaca secara I
sebanding dengan konsdntrasi her
modifikasi cyanmethemoglobin, dan

volume yang telah ditetapkan. Kurva distribusi yang dihasilkan secara otoqlatis
memisahkan ukuran bbih kecil sebagai platelet atau ukuran lebih tinggi sebagai bukosit

Hematokrit merupakan test

dan kemudian digambarkan sebagai grafik.2

unhrk menenhrkan ukuran rerata
menenhrkan penyebab anemia. MC
femtoliter. MCV biasanya diukur ok
RBC. MCH merupakan rerata jumhl
MCH dihitung berdasarkan pemba,
merupakan rerata konsentasi hen
hemoglobin dengan hematokrit. RD\

Hematokrit dihiurng berdasarkan jumlah semua impuls yang didapat dari pengukuran
volume sel secara langsung. Prinsip hydrodinamic focusing (Sysmex) merupakan
pengembangan penting konsep ini. Prinsip ini dapat mencegah koinsidens dan memberikan
kurva Gaussian yang baik untuk eritrosit. Hal ini juga meningkatkan kemampuan pemiCahan
eritrosit kecil dan platelet. Perkembangan sistem hydrodinamic focusing dapat mencegah
penghitungan sel ganda karena koinsidens. Tempat mengalirnya sampel dihpisi oleh cairan
pembungkus aliran fsheath steam), Hal ini berh,rjuan mengurangi diameter aliran sampel
sehingga cukup untuk ukuran sel dan dapat menjaga sel mengalir secara individu. Sel
kemudian melewati medan listrik dan tidak dapat dikembalikan lagi oleh aliran turbulensi

Beberapa alat (contoh Advia, Si,
menunjukkan volume RBC dan ko
Hb dilelakkan pada sumbu x dan I
RBC akan jatuh pada kotaktengah

di area pengukuran.2'3
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menghihrng HCt dengan mengalikan

Hi0rng Platelet
Platelet paling sering dihinrn
dianalisis pada kamar yang sama,

nambahkan

reagen khusus (Sysmex), penguku.ran dilakukan pada leukosit utuh, setelah erifosit
dilisiskan [Beckman Coulter). Sel dipaparkan pada medarr frekuensi tinggi dan pengukuran
dengan prinsip impedans dilakukan padd saat bersamaan. Impuls impedans frekuensi tinggi
tergantung pada volume dan struktur internal sel Dengan cara ini, granulosit imatur
dipisahkan dari sel mau.lr meuggunakan software khusus (ACAS; Adaptive Cluster Analysis
System), dan banyak memberikan banyak infbrmasi tambahan mengenai sel Metode ini
sangat sensitif, dapat mendeteksi setidaknya Lo/o blast/ myelosit.

ume. Histogram platelet membentr
bt sesuai dengan disribusi norma
kurva dianggap sebagai platelet. Re
tipe impedans mengidentifikasi pa
ambang atas yang membedakatt p

karakteristik sampel darah [Sysme

alat memisahkan secara jelas plate

Pengukuran menggunakan Scattered Laser Light

Pada aht tipe laser (Abbott, Ba'
dan pencaran cahayanya di&teksi
bahkan 4 sudut pada beberpa ah
diidentifi kasi pada histogram pence
aht (contoh Abbott) memberikan 3
Aht hinnya (contoh Sysmex) meml
retikulosit, setelah penggunaan cal

Pengukuran dilakukan dengan mengubah bentuk eritrosit dan phtelet menjadi sferis
(eritrosit sferis; Patent Technicon, Bayen Siemens) atau diberikan suatu diluentpermukaan
untuk mengoptimalkan bentuknya (Sysmex). Ada 3 prekondisi yang diperlukan untuk
mendapatkan ukuran scatter yang tepat ketika mengukur dan mengevaluasi eritrosit dan
trombosit 1) pembentukan sferis atau optimasi isovohrmetrik, 2) sumber cahaya
monokromatik, dan 3) isolasi sel darah pada pengukuran sel menggunakan hydrodinamic

focusing, Lauryl sulfate (SDS) digunakan untuk membentuk sferis isovolumetrik.

phtebt sangat rendah, adanya phtel

Sel tidak hanya diisolasi secara indMdu teapi juga dibedakan berdasarkan kandungan
DNA/RNA yang berbeda (Sysmex). Hal ini dihkukan pada pengecatan beda jenis leukosit
dengan pewarna fluoresen unuk DNA/RNA. Pengukuran pada 2 sudutyangberbeda (kisaran
sudut kecil dan besar), terganfung pabrik yang mengeluarkan aht. Cara ini akan memberikan
3 kurva disfibusi: 1) Distibusi volume eritrosit MCV sebagai rerata; 2) Distribusi hemoglobin eritosit dengan mean cell hemoglobin concentration (chcm = pengukuran langsung
MCHC) sebagai rerata, CHCM hanya diukur bleh alat dari Siemen; 3) Distribusi volume
phtebt , dengan mean platelet volume (MPVJ sebagai rerata. Disribusi volume phtelet dahm
log-normal, di mana distribusi volume eriEosit dan konsentrasi Hb merupakan Gaussiannormal2

Hihrng lenis Leukosit

rendah pahu dapat disebabkan EDI
WBC (rosette) dan agregat phtelet-lvl
hal diantaranya fragmenttd RBC, ft
atau iamuX, dan lema.k Analisis hany
siilasi scatterg ram diferensial WB'

Glutaraldehid (Bayer) digunakan unnrk memfiksasi eritrosit. Persiapan sel dihkukan dengan
larutan isotonik. Sumber cahaya adalah hser diode dengan panjang gelombang tertentl.2,3
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Hemoglobln, Hematokrlt, Hitung RBC dan Parameter RBC
,

insip aht hematologi otomatis yang

pengulruran perubahan resistensi
iifat sel mempunyai konduktivias
; dihasilkan sebanding dengan vol;an histogram berdasarkan ukuran

ang dihasilkan secara otor;ratis
kuran hbih tinggi sebagai hukosit

Metode penghinrngan RBC otomatis awalnya adahh electrical lmpedans yang kemudian

berkembang menjadi teknik llght scatter. Konsentrasi hemoglobin diukur secara optik
menggunakan hrutan di dalam kamar WBC. Bahan pelisis mengandung potasium cyanida yang
bereaksi dengan hemoblobin membentuk ryanmethemoglobin. Intensitas warna di'ukur dahm
kuvet terpisah dan dibaca secara spektrofotometri pada panjang gelombang 540 nm dan
sebanding dengan konsenrasi hemoglobin. Beberapa ins0:umen mengguttakan prosedur
modifikasi cyanmethemoglobin, dan hinnya 4enggunakan deteksi kolorimetrl bebas cyanida.L3

Hematokrit merupakan test yang mengukur volume RBC dahm persen. Aht otomatis
menghitrrng HCt dengan mengalikan jumUn RnC aengan MCV. Tiga indeks uama RBC digunakan

: focusing (SysmexJ merupakan

unhrk menentukan ukuran rerata dan kandungan Hb dari RBC, dan indeks ini membentu
menenhrkan penyebab anemia. MCV merupakan ukuran reraba RBC yang dinyaakan dahm
femtoliter, MCV biasanya diukur oleh aht dengan membagi jumhh volume sel dengan hitung

ncegah koinsidens dan memberikan

RBC. MCH

ningkatkan kemampuan pemiCahan
ilinamic fctcusing dapat mencegah
rgalirnya sampel dihpisi obh cairan

MCH dihitung berdasarkan pembagian konsentrasi hemoglobin dengan hitung RBC. MCHC
merupakan rerata konsentasi hemoglobin didalam RBC. MCHC dihitung dengan membagi
hemoglobin dengan hematokrit. RDWmenggambarkanvariasi ukuran RBC atau anisositosis.l'3

rengurangi diameter aliran sampel
L sel mengalir secara individu. Sel
mbalikan hgi oleh aliran turbulensi

Beberapa alat (contoh Advia, Siemens)itelah membuat sitogram karakteristik RBC,
menunjukkan volume RBC dan konsenrasi Hb (V/HC). Pada sitogram V/HC, konsenfasi
Hb diletakkan pada sumbu x dan volume sel pada sumbu y. Sampel darah dengan normal
RBC akan jatuh pada koak tengah dari RBC karena kandungan Hb dan ukurannya normall

rpuls yang didapat dari pengukuran

merupakan rerata jumlah hemoglobin di dahm RBC, dinyatakan dahm picogram.

Hitrng Platelet
nternal sel dengan menambahkan
da leukosit utuh, setelah eritrosit
an frekuensi tinggi dan pengukuran
n. Impuls impedans frekuensi tinggi
engan cara ini, granulosit imatur
(.4Cl4.5; Adaptive Clustcr Analysis
rmbahan mengenai sel Metode ini
/ myelosit.

;us

eritosit dan platebt menjadi sferis
diberikan suatu diluen t permukaan

rrekondisi yang diperlukan untuk
kur dan mengevaluasi eritosit dan
sovolrrmetrik, 2) sumber cahaya
'an sel menggunakan hydrodinamic

rembentuk sferis isovolumetrik.
csit. Persiapan sel dilakukan dengan
;an panjang gelombang tertentu.2,3
dibedakan berdasarkan kandungan
ada pengecatan beda jenis bukosit
pada 2 sudutyangberbeda (kisaran

rkan aht. Cara ini akan memberikan
rbagai rerata; 2) Distribusi hemogloon (chcm = pengukuran langsung

dari Siemen; 3) Distribusi volume

ata. Distribusi volume phtelet dahm
nsentrasi Hb merupakan Gaussian-

Platelet paling sering dihitung dengan teknik impedans, Platelet dan RBC keduanya
dianalisis pada kamar yang sama, dibedakan berdasarkan volumenya dan histogram volume. Histogram platebt membentuk sebuah kurva logaritrnik jika distribusi volume platelet sesuai dengan distribusi normal (log), sehingga semua partikel yang terhtak di bawah
kurva dianggap sebagai platelet. Rentang rerata volume platelet dari 6 hingga L0 fl tetapi alat
tipe impedans mengidentifikasi partikel dari 2 hingga 20 f[ dan sesuai dengan kurva, nilai
ambang atas yang membedakalr platelet dan RBC sekitar 36 fl atau bervariasi tergantung
karakteristik sampel darah (Sysmex). Flag akan muncul berkaitan dengan ketidakmampuan
alat memisahkan secara jehs plateht dari RBC.1
Pada aht tipe laser (Abbot!, Bayer dan lainnya), setiap partikel yang melewati sinar laser
dan pencaran cahayanya dideteksi oleh fotodiode. Jumlah sebaran cahaya (pada 1, 2 atau
bahkan 4 sudut pada beberpa alat) sebanding dengan area dan volume partikel Platelet
diidentifikasi pada histogram pencar berdasarkan volume dan nihi indeks refraksi. Beberapa
alat (contoh AbbottJ memberikan 3 hasil berdasarkan optik, impedans dan imunologi ICD61J.
Aht lainnya (contoh SysmexJ memberikan hasil phtelet optik bersama dengarr pemeriksaan
retikulosi! setelah penggunaan cat fluoresens RNA. Evaluasi manual dilakukan bila hitung
phtelet sangatrendah, adanya phteletclumping aBu ukuran phteletyang besar. Hitungplatelet
rendah palsu dapat disebabkan EDTA induce trombositopenr'a, platelet satelitism mengelilingi
WBC (rosette) dan agregatphtebt-WBc. Peningkatan phteletpabu dapat disebabkan beberapa
hal diantaranya fragmenbd RBC, fragrnen sitophsma dari sel berinti, cryoglobulin, bakteri
atau jamu4, dan lemak Analisis hanya pada parameter phtelet saja tidak cukup, pada beberapa
situasi scatferglam d,iferensial WBC penting membantu memberikan flagging.r

Hitung Ienis Leukosit
Hihrng jenis leukosit otomatis merupakan prcses yang lebih kompleks dan memerlukan
beberapa teknologi yang berbeda. Aht otomatis pertama menggunakan volume sel yang
memberikan 3 jenis analisis: neutrofil, limfosit dan monosit. Puha tegangan yang dihasilkan
SLirobogo, 28 - 29 Juli 20
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hul<osit berdasarkan ukuran sel dan densias intinya. Sebagai contoh, limfosit merupakan
bukosit yang terkecil ukurannya dan terbak pada ujung terendah dari skala ukuran, Monosit
prolimfosit dan granulosit imatur menempati area tengah dari histogram WBC, dan granulosit
matur berada pada ujung teratas. Beberapa alat hematologi kecil menggunakan WBC &ngan
3 hitung jenis karena tidak mahal dan dapat diandalkan. Alat inir untuk laboratorium skala
kecil atau sebagai aht cadangan pada laboratorium yang bbih besar. Hal yang perlu diingat
bahwa identifikasi monosi! sel myeloid imatur, dan NRBC dengan alat tersebut sulit.,Pada
umumnya review hapusan perifer diperlukan untuk validasi hasil aht tersebut.l
Pada alat hematology analyzer, jenis hukosit terutama dibedakan atas kandungan isi
sel dan daya serap sel tersebut terhadap bahan warna. Kandungan isi sel sangat dipengaruhi
oleh granularitas sel Pada neutrofil 4 identifikasi tipe granula ditemukan: granuh primel

granula sekundeL granuh tersiel dan vesikel sekretori, sekalipun heterogenitas lain dari
fraksi ini dapat ditemukan,4
Pada eosinofil hanya mempunyai 1. tipe granula yang dikenali pada eosinofil Granula
eosinofil manusia mengandung eosinofil peroksidase, protein heme yang berbeda dari MPO
neutrofil beberapa protein kationik termasuk protein kationik eosinofil dan protein dasar
utama eosinofil / eosinophil major basic probin (MBP), neurotbksin (eosinophil-derived
neurotoxinJ. Eosinofil menunjukkan pengecatan peroksidase paling kuat dibandingkan
granuosit. Intensitas pengecatan berhubungan dengan kandungan protein dasarnya.s
Basofil mempunyai granuh yaitu granula primer yang mempunyai peroksidase dan
mengandung sejumhh besar heparin dan histamin (sulfated acid tuucosubstanceJ, fitur
yang mungl<in bertanggungjawab terhadap afinitas granula terhadap pewarna dasar. MBP
juga ditemukan pada basofil sebagaimana halnya eosinofils
Alat hematologi saat ini mengkombinasikan teknologi laseq, impedans, radio frekuensi,
arus searah, optirnalisasi temperatur dair volume, dan pengecatan dengan bermacam cara
untuk memaksimalkan sensitivitas dan spesifisitas alat otomatis, Perbaikan di sisi teknologi
akan meningkatkan presisi, akurasi dan standarisasi tentunya. Contoh alat hitung rnultichannel yang telah diperkenalkan sejak L995 meliputi alat-alat yang diproduksi oleh CoulterBeckman Electronics, sysmex, Abbott ABX Diagnostics dan Bayer-Technicon (sekarang
SiemenJ.l

Coulter-Beckman STKS, seperti alat lainnya mempunyai 5 parameter hitung jenis WBC
yang pelaporannya menggunakan persentase rehtif dan jumlah absolut, Alat ini menggunakan
teknologi YCS (volume, conductivitlt, light scatter) untuk mengidentifikasi hitung jenis sel V
mengukur volume dan jumhh sel dengan impedans, C mengukur ukuran inti dan densitas
setiap sel dengan aliran frekuensi tinggi, dan S scattering, dari sumber laser mengukur
struklur internal granularitas dan karakteristik permukaan sel sebagaimana memberikan
informasi pada bJntuk dan sfuktur setiap sell

Alat hematologi Sysmex secara simultan mengukur baik ukuran sel dan informasi
intrasel menggunakan metode radio frequcnsi / direct curreni (RF/DCI, Gabungan metode
ini untuk menghitung dan mengklasifikasikan tipe sel Pemilih,an frekuensi yang sesuai
menentukan deteksi WBC tertentu. Channel lain mendeteksi WBC imatul di mana reagen
spesifik melisiskan sitophsma WBC normal dan menghitung WBC imatur yang intak.l3
Alat Abbott menggunakan impedans dan teknologi laser optik, WBC dihitung dan
diklasifil<asikan berdasarkan data light scatttering, menggunakan teknik multi-angle pohrized scatter and separation (MAPSSJ. Sudut scattering merupakan fungsi ukuran sel indeks
refraksi, bentuk inti, rasio inti-sitoplasma, dan granularity. Satu dari insfumen Cell Dyne

saat ini menggunakan teknik scatter optik dan fluoresens dengan laser argon untuk
menghitung NRBC dan memisahkan parameter jenis leukosit, Instrumen Cell Dyne
berikutrya memberikan menu retikulosi! hitung CDA/CDg dan CD64,1'2
Advia (Bayeq, sekarang Siemens) untuk hitung jenisnya menggunal<an pembacaan light
scatter untuk ukuran sel dan aktivitas peroksidase setehh terpapar reagen kromogen

on Clinical Usage

proksidase untuk menghiung neu
operasi flow sitometri yang berber
dilucuti, meninggall<an basofi I inE
sebagai large unstained cells (LtlC)
peroksidase negatif yang diidentif
Alat ABX Diagnostics menaw€

transmisi caha5,s, sitokimia, dan
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proksidase untuk menghihrng neutrofil eosinofil monosit dan limfosit. Basofil dihitung pada
operasi flow sitometri yang berbeda, reagen pelisis ditambahkan, sitoplasma WBC yang hin
dilucuti, meninggalkan basofil intak dan dihinrng, Khster WBC abnormal yang lain, didesain
sebagai large unstained celb (LllC), terkadang didapatkan. Khster ini merupakan sel dengan
peroksidase negatif yang diidentifikasi sebagai limfosit besa[ virosit atau sel bhst,1
AlatABX Diagnostics menawarkanE hitung jenis dengan mengkombinasikan impedans,
tansmisi caha5rs, sitokimia, dan fluoro-flow sitometri ke dalam sistem Double Hydradynamic Sequenfral, Pendekatan ini mengkombinasikan arus primer pertama untuk mengukur
impedans dan arus kedua untuk mendeteksi cahaya.l
Pada umumnya, alat otomatis bertujuan mengurangi kebutuhan verifikasi hasil abnormal secara manual atau flagging hasil pasien dengan mengkombjnasikan metode berbeda
untuk memaksimalkan sensitivitas dan spesifisitas. Hal ini meningkatkan akurasi dalam
penghitungan sel dengan insidens rendah sqperti NRBC, persenhse sel hipokromik (o/oHYP0)
dan berbagai sel imatux sehingga memperkdya parameter pemeriksaan yang dapat dikerjakan
ohh analyzer hematologi, Pengembangan tes lain seperti hitung retikulosi! CD4, CDB dan
CD64 turut mengaburkan batas antara pemeriksaan imunologi dan hematologi.1,2
Alat hematologi dapat menghitung neutofil total secara akurat dan tepat tetapi tidak
dapat melaporkan stab. Pada kondisi klinis tertentu informasi ini sangat diperlukan, sebagai
contoh neutofil stab sangat membantu mendiagnosis sepsis neonatal Sekalipun pada alat
muncul pada flagging, tetap untuk lebih tepahya identifikasi membutuhkan pengamatan
manual yang tentunya memerlukan banyak waktu.l

Pemilihan AIat Hematologi Otomatis
Kriteria penting pemilihan alat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, Parameter apa yang lebih diperhatikan sesuai kasus penyakit yang banyak dijumpai pada
pusat kesehatan tersebut. Keunggulan, ketelitian dan pengembangan parameter tertentLr
(eritrosit leukosit atau platelet) dari alat tertentu penting menjadi pertimbangan utama
pemilihan alat. Di samping itu tentunya pertimbangan pemilihan alat secara umu perlu
diperhatikan seperti: 1l kontrol kualitas; 2) sistem teknologi; 3J kehandalan alat; 4J
pemeliharaan; 5) volume dan kemudahan analisis sampel; 6) throughpuq 7J fasilitas
perbaikan; 8J du"kungan teknisi; 9J ketersediaan suku cadang; 70) flagging;11J jumlah
review; 12) bahan lain yang berpengaruh; 13) linearitas; dan 14J reagen per

tes.7

RINGKASAN
Pemeriksaan CBC merupakan tulang punggung berbagai evaluasi laboratorium. Setiap
alat hematologi menawarkan parameter andalan tertentu. Hal yang penting dicermati adalah
metode pemeriksaan, kedalaman pengembangan parameter tertentu yang kita butuhkan dan
tenn;nya Jlagging yang sensitif. Adan5,a 11qg yang sensitif membantu identifikasi sel abnormal dan hitung abnormal palsu, mengurangi review manual yang harus dikerjakan.
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